
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/I/2004  

Rady Miejskiej w Cieszanowie  

z dnia 28 stycznia 2004 r 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i 

gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku. 

 

§2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w 

zbiornikach bezodpływowych, 

2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu 

przepisów o odpadach. 

3) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 

kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do 

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich 

gromadzenia, 

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez te także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością, 

5) zbiornikach i bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone 

do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. 

 

§3 

ZADANIA GMINY 

Gmina Cieszanów zapewnia czystość i porządek na terenie miasta i gminy i tworzy warunki 

niezbędne do ich utrzymania a w szczególności: 

 

1) tworzy warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

na terenie ciasta i gminy lub zapewnia wykonanie tych prac przez tworzenie 

odpowiednich jednostek organizacyjnych, 



2) zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatacje własnych lub wspólnych z innymi gminami: 

a/ instalacji urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

a.) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty, 

b.) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych 

lub ich części, 

c.) szaletów publicznych 

3) zapobiega zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez 

zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem § 4, błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów 

zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku, 

4) określa wymagania wobec osób otrzymujących zwierzęta domowe w zakresie 

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, 

5) organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

6) organizuje selektywną zbiórkę, segregacje oraz magazynowanie odpadów komunalnych, 

w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współpracuje z 

przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju 

odpadami. 

7) zapewnia obieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich 

części oraz współudział z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie, 

6) znakuje obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt, 

7) prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich 

opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz ewidencję 

przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu 

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

 

§4 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych 

oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 



technicznym, 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w 

przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 

obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię 

ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, 

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszej uchwale oraz pozbywanie się tych odpadów w 

sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

przepisani odrębnymi; obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 

gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych, 

4) uprzątnięć e błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 

publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów 

samochodowych, 

5) realizacje innych obowiązków określonych w odpowiednich uchwałach Rady 

Miejskiej, 

2. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w ust.1 pkt 3 

zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład 

będący gminna jednostką organizacyjną luo przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania cdpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w 

Cieszanowie, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. 

3 Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust.1, na terenie budowy należy do 

kierownika budowy. 

4. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków 

komunikacyjnych należy do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji 

publicznej. 

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu 



drogi. Do zarządu drogi należy także: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego 

przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, 

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników 

przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, 

3) uprzątnięcie i pozbycie się Wota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów 

samochodowych na takim chodniku 

6. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 

należą do gminy. 

 

§5 

GROMADZENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH l ICH USUWANIE 

 

1. Zabrania się indywidualnego wywozu odpadów na zamknięte, przeznaczone do 

rekultywacji, składowiska odpadów w miejscowościach: Cieszanów, Dachnów, Nowy 

Lubliniec oraz gromadzenia i wywożenia odpadów w miejsca nie przeznaczone do ich 

składowania oraz postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o 

utrzymaniu czystości w gminach oraz przepisami o ochronie środowiska. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyodrębnić na terenie nieruchomości miejsca 

na urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości 

ich segregacji. 

3. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych w zabudowie wielorodzinnej powinny być 

dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

4. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają 

uzgodnieniu z podmiotem gospodarczym świadczącym usługi usuwania (odbioru) 

odpadów komunalnych. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składowania odpadów w urządzeniach do 

gromadzenia odpadów 

6. Urządzeniami do gromadzenia odpadów mogą być: 

1) pojemniki na śmieci, 

2) kontenery na śmieci, 

3) worki na śmieci, szczególnie w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów. 



7. Za uszkodzenie lub zaginięcie pojemników odpowiada właściciel nieruchomości. 

8. Zabrania się wrzucania do urządzeń do gromadzenia odpadów śniegu, lodu, błota, 

gorącego żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, 

przemysłowych i medycznych. 

9. Możliwe jest wspólne korzystanie kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości 

zabudowanych lub budynków mieszkalnych o kilku mieszkaniach z jednego lub kilku 

urządzeń do gromadzenia odpadów po uzyskaniu akceptacji przedsiębiorcy świadczącego 

usługi z zakresu usuwania (odbioru) odpadów komunalnych. 

 

§6 

GROMADZENIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH l ICH USUWANIE 

 

1 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 2 właściciele 

nieruchomości mogą gromadzić nieczystości płynne w zbiornikach bezodpływowych, 

wybudowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

2 Zbiorniki, o których mowa w ust.1, powinny mieć obowiązkowo nieprzepuszczalne 

ściany, dno, szczelne pokrycie oraz odpowietrzenie i utwardzony dojazd. 

3 Usuwanie nieczystości płynnych poprzez system kanalizacji sanitarnej wymaga zawarcia 

przez właścicieli nieruchomości umowy z odpowiednim podmiotem świadczącym usługi 

z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków. 

4 Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacji sanitarnej odpadów ciekłych o 

parametrach przekraczających dopuszczalne oraz wód opadowych. 

 

§7 

1 Odbioru odpadów komunalnych stałych i płynnych dokonywać mogą jedynie 

przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zakład będący gminną jednostką 

organizacyjną, na podstawie umowy zawartej z właścicielami nieruchomości. 

2 Opróżnianie urządzeń do gromadzenia odpadów powinno następować z częstotliwością 

wynikającą z pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów oraz z ilości powstających 

na nieruchomości odpadów komunalnych. 

3 Podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych ustala i podaje do 

publicznej wiadomość terminowy plan wywozu odpadów komunalnych stałych. 

4 Opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne powinna następować w cyklu 



wynikającym z pojemności tych zbiorników, po wcześniejszym powiadomieniu podmiotu 

świadczącego usługi. 

5 Nieczystości płynne mogą być transportowane jedynie do stacji zlewnej zlokalizowanej 

przy oczyszczalni ścieków w Cieszanowie. 

 

§8 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIARZĘTA DOMOWE 

 

1 Do podstawowych obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należą: 

1) zapewnienie ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością z tego faktu dla innych 

ludzi oraz zanieczyszczeniem terenu, 

2) dokonanie rejestracji i wniesienie stosownej opłaty wynikającej z uchwał Rady 

Miejskiej, 

3) poddanie zwierząt obowiązkowym szczepieniom ochronnym z możliwością 

udokumentowania tego faktu poprzez pokazanie świadectwa szczepienia, 

4) wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu, 

5) niewprowadzanie psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, 

placówek handlowych i gastronomicznych, a także na teren cmentarzy, 

2 Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

3 Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy 

utrzymywać w czystości i dezynfekować w miarę potrzeb. 

4 Psy wałęsające się lub pozbawione należytej opieki ze strony ich właścicieli mogą być 

wyłapywane. Koszty ich pochwycenia i utrzymania w okresie ich pobytu w punkcie 

zatrzymania poniosą ich właściciele. 

 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1 Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych w wodach powierzchniowych oraz nad 

brzegami tych wód. 

2 Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w § 4 ust.1 pkt 3 

obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład 

będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 



prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów za takie usługi. 

3 W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług,  

o których mowa w ust 2, obowiązki określone w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały przejmuje 

w trybie wykonania zastępczego Gmina Cieszanów. W takim przypadku Gmina 

Cieszanów pobierać będzie od właścicieli tych nieruchomości opłaty w wysokości 300 % 

górnej stawki obowiązującej na terenie miasta i gminy, ustalonej odrębną uchwałą Rady 

Miejskiej w Cieszanowie. 

4 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do kontroli zawierania umów  

i dowodów płacenia za usługi odbioru odpadów komunalnych stałych i płynnych. 

5 Właściciele nieruchomości powodujący zanieczyszczenie środowiska ponoszą koszty 

usunięcia tego zanieczyszczenia. 

6 Właściciele nieruchomości niewykonujący postanowień określonych w niniejszej 

uchwale podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy  

o utrzymaniu czystości w gminach oraz innych przepisów mających zastosowanie w tym 

zakresie. 

 


